
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU 
GWASANAETHAU a gynhaliwyd YN RHITHIOL DDYDD IAU, 18 MAWRTH 
2021, am 10am 
 
Yn bresennol:  
 
Y Cynghorwyr David Pugh (Is-gadeirydd), Steve Alderman, Jamie Adams, 
Di Clements, John Cole, Tim Evans, Brian Hall, Stephen Joseph, Jon Preston, 
Thomas Tudor a Tony Wilcox.  
 
Aelodau sy'n mynychu gyda chaniatâd y cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Paul Miller (Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am yr Economi, 
Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant) 
Y Cynghorydd Michelle Bateman (Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Dai) 
Y Cynghorydd David Simpson (Arweinydd) 
Y Cynghorydd Cris Tomos (Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am yr Amgylchedd, 
Diogelwch Cyhoeddus a'r Gymraeg) 
 
Swyddogion yn bresennol:  
 
Steven Jones (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol) 
Sinead Henehan (Rheolwr Diogelwch Cymunedol, Tlodi ac Adfywio) 
Gaynor Toft (Prif Swyddog Tai) 
Jeffrey Harries (Cyfreithiwr) 
Jackie Thomas (Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu) 
Elieze Hinchliffe (Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu) 
 

Ymddiheuriadau dros absenoldeb: 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau dros absenoldeb gan y Cynghorydd Rob Summons,  
Dr Simon Hancock a Bob Kilmister. 
 

 
40. Datganiadau buddiant 

 
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau buddiant yn y cyfarfod ar yr adeg hon. 
 
 
 

41. Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Pugh; eiliwyd gan y Cynghorydd Jon 
Preston. 
 

PENDERFYNWYD 
 
Bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2021 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
 
 

42. Cyflwyniadau/gohebiaeth gan y cyhoedd  
 
Dim byd wedi'u derbyn. 
 



PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU GWASANAETHAU  : 18.03.2021 
 

 

 
 

43. Tai, atgyweiriadau adeiladau a gwaith cynnal a chadw 
 
Cyflwynodd Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Dai yr adroddiad am dai, 
atgyweiriadau adeiladau a gwaith cynnal a chadw, a gafodd ei ddilyn gan ddadl 
gan Aelodau'r Pwyllgor. 
 
Nododd aelodau fod galw am lety dros dro wedi cynyddu trwy gydol y pandemig 
COVID-19.  Cynghorodd y Prif Swyddog Tai, er bod y gwasanaeth yn cael ei 
reoli trwy gyfathrebu effeithiol â'r tenantiaid, fod cadw a recriwtio staff yn heriol.   
 
Gofynnodd y Prif Swyddog Tai am gymorth gan y cynghorwyr pan fydd unigolyn 
o fewn eu wardiau'n cysylltu. Sicrhaodd y Cynghorydd Tom Tudor fod yr holl 
gynghorwyr sir yma i helpu. Gofynnodd y Cynghorydd Tudor fod amserlen yn 
cael ei gwneud ar gael sy'n cynnwys pa waith sy'n cael ei wneud ym mhob ward 
gan y byddai hyn yn darparu'r wybodaeth i'w chyflwyno i etholwyr. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Tom Tudor fod llythyr cefnogaeth a gwerthfawrogiad 
ffurfiol yn cael eu hanfon at y Tîm Tai, Atgyweiriadau Adeiladau a Gwaith Cynnal 
a Chadw gan y pwyllgor; fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Stephen Joseph.   
 
Datganodd Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Dai fod yr adran, yn dilyn adborth, 
ar daith ddigideiddio a bydd gweithredu System Northgate yn symleiddio'r 
system adrodd ac yn darparu adborth.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Steve Alderman, hysbysodd y Prif 
Swyddog Tai y pwyllgor fod trydan ffynhonnell aer yn cael ei archwilio; fodd 
bynnag, mae'r tîm yn ymwybodol o beidio â chynyddu biliau gwres ar gyfer 
tenantiaid yn ystod y rhaglen ôl-osod i wneud eiddo'n fwy effeithlon yn thermol ac 
yn economaidd i'w cynnal. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Di Clements ynglŷn â chadw a 
recriwtio staff, nododd y Prif Swyddog Tai, gyda'r adeiladau newydd ar y gweill, 
fod gwaith cynnal a chadw parhaus wedi bod yn elfen allweddol yn y rhaglen 
ddatblygu i ddarparu tai ar gost isel nad ydynt yn gofyn am lawer o waith cynnal 
a chadw.  Mae gan yr awdurdod fframwaith o gontractwyr i alw arnynt yn dibynnu 
ar y lefel o welliannau sydd eu hangen, gan gynyddu'r gronfa o gontractwyr llai ar 
gyfer swyddi llai.  Mae'r awdurdod hefyd yn rhan o’r cynllun prentisiaeth ar y cyd, 
gan gysylltu â phrentisiaid â gwybodaeth a rennir. 
 
Cynghorodd Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Dai fod y gost o ddatgarboneiddio 
yn amrywio rhwng 19,000 a 34,000, yn ddibynnol ar yr eiddo. 
 
Cymerwyd y bleidlais trwy ddangos dwylo ac fe'i pasiwyd. 
 

PENDERFYNWYD 
 
Bod llythyr cefnogaeth a gwerthfawrogiad ffurfiol yn cael eu hanfon at y 
Tîm Adfer gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau. 
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44. Diweddariad ar waith adfywio 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd  Paul Miller, Aelod y Cabinet perthnasol, ddiweddariad 
ar y gwaith o adfywio Sir Benfro a'r prosiectau sydd wedi cael eu gwneud.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Tim Evans, nododd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymunedol a’r Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio fod 
amcanestyniadau ar gael ar gyfer prosiectau allweddol mwy ond nad yw'r data ar 
gael ar gyfer y prosiectau llai ar hyn o bryd.  Mae hon yn rhan o'r diweddariad 
bob chwe mis a ddarperir i'r Cabinet a'r Pwyllgor Craffu gyda dangosfwrdd o 
ddangosyddion a fydd yn cael eu cynnwys yn y diweddariad nesaf. 
 
Caffis Gwyrdd – 
Wedyn, trafododd y pwyllgor gynnwys yr adroddiad a cheisiodd y Cynghorydd 
Tim Evans eglurhad ar y Cynllun Atgyweirio Ailddefnyddio, yr oedd wedi derbyn 
grant gwerth £650,000 gan Lywodraeth Cymru. Cynghorodd y Pennaeth 
Datblygu Economaidd ac Adfywio y cynhelir y prosiect hwn gan Ddiwydiannau 
Norman ar sail adfer costau a’u bod yn ceisio ffyrdd i bob Caffi Gwyrdd fod yn 
hunan-gynaliadwy.      
 
Seilwaith Gwyrdd – 
Cododd y Cynghorwyr Di Clements a David Pugh y mater o deithiau cerdded 
seilwaith gwyrdd gyda'r pwyllgor, gan nodi bod yn rhaid ystyried costau cynnal y 
llwybrau cyfredol a newydd.   
 
Band Eang – 
Rhoddodd y Cynghorydd Paul Miller ddiweddariad i'r pwyllgor fod tua 5,000 o 
eiddo wedi  dewis cyflenwr a bod tua £800,000 o gyllid wedi'i sicrhau ar gyfer y 
pedair ardal beilot ac y disgwylir £2.5 miliwn o gyllid pellach gan Lywodraeth y 
DU. 
  
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Tom Tudor; eiliwyd gan y Cynghorydd Stephen 
Joseph. 
 
Cymerwyd y bleidlais trwy ddangos dwylo ac fe'i pasiwyd. 
 

PENDERFYNWYD 
 

Bod llythyr cefnogaeth a gwerthfawrogiad ffurfiol yn cael eu hanfon 
at y Tîm Adfer gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau.   

 
PENDERFYNWYD  

 
Bod yr adroddiad ar adfywio yn cael ei nodi.  

 
[Cymerwyd seibiant 20 munud ar y adeg hon. 
Gadawodd y Cynghorwyr David Simpson a Jon Preston y cyfarfod.] 
 
 
 

45. Cofnodi pob digwyddiad o fandaliaeth i eiddo'r awdurdod  
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Cyflwynodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod y Cabinet perthnasol, yr adroddiad 
ar fandaliaeth i eiddo'r awdurdod, gan bwysleisio bod y system Northgate yn dod 
ym mis Mehefin 2021, a fydd yn caniatáu monitro o ba fandaliaeth sydd wedi 
digwydd ac ym mha le.  Ymatebodd Aelod y Cabinet i gwestiwn gan y 
Cynghorydd Viv Stoddart ynglŷn â chofnodi ffigurau fandaliaeth a'r anhawster yr 
oedd hwn wedi'i gyflwyno.  Nododd Aelod y Cabinet ymhellach fod hwn ond wedi 
dod i'w bortffolio yn ddiweddar a bod staff wedi bod yn mynd ati i gasglu'r data; 
fodd bynnag, nid oedd yn gallu ateb pam na aeth i'r afael â hwn ar y pryd. 
 
Ymatebodd y Prif Swyddog Eiddo i gwestiwn gan y Cynghorydd Di Clements fod 
y contract sydd wedi'i gytuno â DANFO yn cynnwys swm mawr i gwmpasu'r holl 
atgyweiriadau sydd eu hangen. 
 
[Gadawodd y Cynghorydd Tom Tudor y cyfarfod ar y pwynt hwn.] 
 
Nododd y pwyllgor yr adroddiad. 
 
 
 

46. Y diweddaraf gan Weithgor Fferm Trecadwgan 
 
Ystyriodd y pwyllgor adroddiad dros dro ar waith y gweithgor hyd yn hyn.  Wrth 
gyflwyno'r adroddiad, nododd y Cynghorydd Jamie Adams, fel cadeirydd y 
gweithgor, y cyflwynir adroddiad llawn i'r pwyllgor yn ystod y cyfarfod nesaf.  
 
Nododd y pwyllgor yr adroddiad. 
 
 
 

47. Blaenraglen waith  
 
Cyflwynodd y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu y flaenraglen 
waith ar gyfer y pwyllgor.  Gofynnodd y Cynghorydd Tim Evans fod adolygiad o'r 
swyddogaeth hamdden, yn sgil effaith COVID-19, yn cael ei roi ar y cynllun ar 
gyfer cyfarfod nesaf y pwyllgor. 
 
Nododd y pwyllgor yr adroddiad a derbyniodd yr eitem ychwanegol. 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 1.26pm. 
 


